BYG BÆREDYGTIGT

DESIGN DIT BÆREDYGTIGE HUS

BYG BÆREDYGTIGT
FOR FREMTIDEN
Alle taler om bæredygtighed, og hvordan vi kan formindske vores klimafodspor ved at spise mindre kød, flyve mindre, genbruge mere og
fokusere på grøn energi.
Et andet afgørende område er byggeriet, som er ansvarlig for en stor
del af ressource- og energiforbruget i Danmark og i verden. Byggebranchen er derfor en indflydelsesrig spiller, når det gælder om at løfte
ansvaret i klimaindsatsen. De deltager aktivt i at fremme FN’s 17 verdensmål om bæredygtig udvikling.

VIDSTE DU AT…
•
•

Bygningers el- og varmeforbrug udgør
ca. 40 % af det danske energiforbrug.
Bygge- og anlægsbranchen står for
ca. 35 % af den samlede affaldsmængde i Danmark.

Kilde: Foreningen af Rådgivende Ingeniører
(2018): Byggeriet 2035 – En foresight-analyse

Nu og i fremtiden skal personer i byggebranchen træffe bæredygtige valg, når branchen skal levere sit bidrag til at reducere
CO2-udledninger. Med en byggefaglig uddannelse kan du være
med til at tage del i klimakampen, hvad enten det er som murer,
tømrer, arkitekt, elektriker, ingeniør eller en anden byggefaglig
uddannelse.
Undervisningsmaterialet består af tre opgaver, som relaterer sig
til bæredygtigt byggeri. Som en del af forløbet skal du og din
klasse besøge en virksomhed i byggebranchen.
Opgaverne er tredelt, så det fremgår, hvad du skal både før,
under og efter virksomhedsbesøget. God fornøjelse!

OPGAVE: DESIGN DIT
BÆREDYGTIGE HUS
Danske huse bygger på en kulturarv af mange års erfaring om vores
klima, og hvilke byggematerialer vi har kunnet fremskaffe fra naturens
side. Rejser du rundt i Danmark, vil du opleve forskellige byggestile fra
landsdel til landsdel og fra land til by.
I fremtiden er der behov for, at vi bor anderledes og tænker byggeri på
en ny måde, hvis vi skal formindske byggeriets klimaaftryk.
I denne opgave skal du designe dit eget bæredygtige hus, hvor du tager
højde for fremtidens byggetrends og din egen families behov. Du kan
starte med at læse denne artikel om, hvordan man bygger mindre og
bedre. Du kan også se dette videointerview med en arkitekt om bæredygtige byggetrends.

HVAD ER EN PLANTEGNING?
En plantegning er en teknisk tegning af et hus. Plantegningen viser
husets rum og deres størrelse, væggenes længder samt døre og
vinduer. Den kan også indeholde vigtigt inventar som toilet, bad,
senge, køkken mm. Se eksempler her.
Du kan lave din plantegning i Geogebra eller på roomsketcher.dk.
Husk at angive målestoksforhold.

Et samarbejde mellem

og

Før virksomhedsbesøget
•
•
•

Undersøg fremtidens bæredygtige byggetrends.
Undersøg, hvilke behov din familie har til et hus.
Lav en skitse af plantegningen for huset, som tager højde for
fremtidens byggetrends og opfylder din families behov.

Under virksomhedsbesøget
• Få sparring og feedback på din skitse fra virksomhedens
medarbejder.
• Få medarbejdernes input til fremtidens byggetrends.
• Dokumentér eventuelt besøget med billeder og video.
Efter virksomhedsbesøget
• Færdiggør din plantegning ved at lave en målfast tegning i
målestok på baggrund af input fra virksomhedsbesøget.
• Præsenter din tegneproces for klassen. Kom omkring hvilke
overvejelser du har gjort, inden du tegnede huset, og hvordan
din tegning er fremstillet.

